RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZASTĘPCA SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
Mariusz Gojny

Warszawa, 17 stycznia 2022 roku
Sprawa:
Znak sprawy:
Kontakt:

Odpowiedź na pismo znak
WIP 2959.2021.PS z 22.12.2021 r.
DNK2.8661.1.2022
Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Pan
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pismo znak WIP 2959.2021.PS z dnia 22.12.2021 r., w którym zwrócił
się Pan z prośbą, „aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników
Krajowej Administracji Skarbowej nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom
w praktycznym wdrożeniu nowych przepisów, a w przypadku braku rażącego naruszania
przez nich prawa - o upominanie, a nie wymierzanie kar za popełnione błędy czy
nieprawidłowości”, uprzejmie informuję, co następuje.
Od początku tego roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone na mocy Polskiego Ładu.
Zakres i kierunek wprowadzonych zmian wywołuje szereg pytań i wątpliwości wśród
podatników. Dlatego też Krajowa Administracja Skarbowa podjęła szereg działań
informacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach i zmianach
podatkowych wynikających z nowych przepisów, m.in.:
 uruchomiliśmy dedykowaną infolinię w zakresie zmian podatkowych związanych z
Polskim Ładem (pod nr tel. 22 765 64 64);
 uruchomiliśmy dodatkową linię w Krajowej Informacji Skarbowej (pod nr tel. 22 330
03 30 dla połączeń z tel. komórkowych lub 801 055 055 dla połączeń z tel.
stacjonarnych);
 przeszkoliliśmy grupę ekspertów, którzy odpowiadają na pytania telefoniczne z
obszaru Polski Ład;
 połączenia dotyczące Polskiego Ładu na infolinii KIS są traktowane priorytetowo i są
realizowane na bieżąco;
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 wdrożyliśmy zmiany organizacyjne w urzędach skarbowych tak, żeby osoby
zainteresowane mogły umawiać się na wizyty związane z pakietem Polski Ład do
godz. 19.
Ponadto opracowywane są materiały informacyjne i różnego rodzaju wytyczne dostępne
między innymi na stronie: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/, które stale aktualizujemy
dostosowując ich treści do bieżących potrzeb informacyjnych.
Pragnę Pana zapewnić, że realizując nasze obowiązki staramy się wspierać podatników we
właściwym wypełnianiu ich obowiązków. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w
momencie wprowadzenia tak kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego
Ładu. Jesteśmy bowiem świadomi wyzwań stojących przed przedsiębiorcami związanych z
wprowadzeniem nowych zasad opodatkowania.
Przy tym pragnę podkreślić, że takie podejście – tj. wspieranie podatników w prawidłowym
wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład – będzie
również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy jednostek Krajowej
Administracji Skarbowej w toku podejmowanych czynności sprawdzających lub kontroli.
Naszym wspólnym celem jest, aby korzystne dla zdecydowanej większości podatników
rozwiązania, jakie zawarto w Polskim Ładzie, zostały w rzeczywistości osiągnięte. Rozumiem,
że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności, stąd mogę Pana
zapewnić, że żadne nieświadome błędy związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z
sankcją.
Biorąc powyższe pod uwagę pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawione w niniejszym piśmie
wyjaśnienia i zapewnienia uzna Pan za satysfakcjonujące.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS
Mariusz Gojny
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
Pismo otrzymują:
1. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa
2. Aa

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
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elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę1999/93/WE).
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